
Regulativ for fuglehold i Solrød Kommune 
 

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse  

nr. 366 af 10. maj 1992 § 5 stk. 1., om ikke-erhvervmæssigt dyrehold, uhygiejniske  

forhold m.m. 

 

§ 1. Gyldighedsområde 
 

Stk. 1.  Regulativet er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold beliggende i  

byzone i Solrød Kommune 

 

Stk. 2.  Såfremt der i gældende byplanvedtægt eller lokalplan er bestemmelser med forbud  

mod hønsehold, er disse dog fortsat gældende. Ligeledes gælder lokale grundejer-, andels-  

og lejerforeningers regler, samt regler udtrykt i skøder og servitutter om hønsehold, såfremt  

de er skærpende i forhold til dette regulativ. 

 

§ 2. Regler for indretning og drift. 

 

Stk. 1.  Hver grundejer må højst holde 1 hane og 8 høns. Begrænsning af andre fugleholds  

størrelse fastsættes efter kommunens vurdering. 

 

Stk. 2.  Fugleholdet skal enten etableres indendørs eller med et fuglehus. 

Fuglenes frie færden skal sikres begrænset til grundejerens ejendom. En mindre afgrænset  

voliere vil kunne kræves. Fuglegårde og –huse skal etableres mindst 2,5 m fra naboskel. 

 

Stk. 3.  Etablering af fuglehuse skal opfylde byggelovsmæssige forskrifter. 

 

Stk. 4.  Omfatter fugleholdet 1 hane, skal fugleholdet holdes inde i et mørkelagt lokale 

fra solnedgang indtil kl. 07.00 mandag-fredag og indtil kl. 09.00 lørdage, søn- og 

helligdage. Der må ikke tændes lys i fuglehuset i nævnte tidsrum. 

 

Stk. 5.  Fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold og lugtgener. 

Anvendelse af eget køkkenaffald som foder til fuglene er tilladt, såfremt overskydende 

køkkenaffald fjernes dagligt. 

 

Gødningen fra fuglene skal enten  – 

- opbevares i lukket beholder, og bort- 

skaffes som dagrenovation, 

- umiddelbart iblandes jorden til gødningsformål, 

- tilsættes sammen med kompost. 

 

Stk. 6.  Hvis fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, kan kommunen påbyde  

afhjælpende foranstaltninger. 

 

Stk 7. I tilfælde, hvor der til trods for afhjælpende foranstaltninger stadigvæk 

forekommer væsentlige gener fra fugleholdet, kan kommunen nedlægge forbud mod 

fugleholdet. 

 

§ 3.  Administration 



 

Bestemmelserne i dette regulativ administreres af kommunens tekniske afdeling. 

 

§ 4.  Dispensation og klage 

 

Stk. 1.  Klage over forhold i medfør af dette regulativ kan rettes til kommunens tekniske 

afdeling. 

 

Stk. 2.  Teknisk afdelings afgørelse kan påklages til Teknisk Udvalg. 

 

Stk. 3.  Teknisk Udvalgs afgørelse kan ikke påklages til højere administrativ myndig-

hed. 

 

Stk. 4.  Såfremt særlige forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning dispensere 

for reglerne i § 2. 

 

§ 5.  Overtrædelse af regulativet 
 

Overtrædelse af regulativet eller undladelse af at følge forbud eller påbud, givet efter dette 

regulativ, vil medføre  

politianmeldelse og kan straffes med bøde eller hæfte. 

 

§ 6. Ikrafttræden 

 

Regulativet træder i kraft den 1. december 1995 

 

Godkendt af Solrød Byråd den 27. november 1995 

 

Mogens Baltzer                   /                Benny Würtz 

borgmester                                            direktør 

 

 

 

 
 


